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80-talet var epoken då axelvaddar, rosa pumps, ben-
värmare, tuperad lugg och stora plastarmband ansågs vara lite 
sexigt. Det var också den tid då det pågick ett veritabelt skyt-
tegravskrig mellan synthare och hårdrockare. För de av er som 
faktiskt upplevde 80-talet hoppas jag att denna folder inte 
väcker för svåra minnen. Och för er som hade turen(?) att inte 
minnas, är det här en ledstång att hålla i, när vi nu tar med er 
på en berättelse om hårspray, hubba bubba, trackslistan och 
ond bråd död.

Ni har, tillsammans med era karaktärer, fått en kompisboksida 
att fylla i. Den ställer ett par frågor som hjälper er att definiera 
er karaktär. Men ni kommer även att definiera hur er karaktär 
blir bemött av de övriga.
Så titta på frågorna och använd sedan denna folder som under-
lag för era svar. - Ni har 5 minuter på er att fylla i och definiera 
er karaktär.

”That is not dead which can eternal lie, 
and with strange aeons even death may die.”

Musiken - För musiktörstande ungdom finns egentligen 
bara ett par saker att göra. Dels att lyssna på Rakt över disc eller 
Tracks-listan, varje lördag, eller att titta på Bagen på söndagar 
- ett program utan dess like, på SVT som visade musikvideos. 
Programledare var den översminkade och rockiga Cia Berg.

Band som är aktiva under perioden (och som haft en och annan 
hit på Trackslistan under våren) är bland andra:
Duran Duran, Madonna, Sting, U2, Alphaville, Marillion, Depe-
che Mode, Prince & The Revolution, Band Aid (do they know 
its christmas?), Nik Kershaw, Eurythmics, Imperiet, A-ha med 
flera. 

Våren 1985 är ganska seg, filmmässigt. 
Det är filmerna från föregående år som alla fortfarande minns.

1984 Karate Kid 
Filmen som får grabbarna att försöka göra tranan. Tjejerna är 
mer imponerade av Ralph Macchio.

1984 Korpen flyger 
Filmen visades i skolorna, tungur knivur.
1984 Gremlins 

1984 Ghostbusters
ledmotivet spelas fortfarande flitigt på discon.

1984 Footloose 

1984 Ronja rövardotter

1984 STAR TREK III 

1985 Ladyhawk 

1985 Sällskapsresan II

1985 St Elmos Fire



Mode - Hockeyfrilla, tuperad lugg och permanentat hår 
gäller. Att vara utan hårgele är nästintill livshotande. Klädvalet 
består ofta i alldeles för stora tröjor i pastellfärger, gärna med 
tryck på, och allra helst med Musse eller Mimmi. Resår är rena 
rymdmaterialet och går alldeles utmärkt att ha både i skärpet 
och i jeansen. För att hålla ordning på nycklarna skulle man ha 
-om man var riktigt cool- en telefonsladd i fickan, naturligtvis 
även den i grälla färger. 

Det coolaste man kunde ha var en Salomonväska, en riktig och 
ingen konstig Swedenkopia (Ser likadan ut, men det står Swe-
den istället för Salomon på den). Den modemedvetne hade 
gympaskor av märket Lejon. Vi övriga fick dras med andra gym-
paskor, seglarskor, eller i värstafall, Eccoskor.

Kring handlederna har man gärna flera rader av plastarmband, 
eller alternativt frottéhårsnoddar i neonfärger. 

Men även om man lyssnade på allt, så var det allmänt känt att 
man bara kunde lyssna på en sorts musik, officiellt. 

Var man hårdrockare var ju synth lite mesigt. Charta 77 har en 
låt som heter 10 Zyntar, som på något vis säger allt. 

Sne´ luggar, romantik
Bizarra toner, skitmusik
Vi ställer inte upp, försöker va´ oss själva
Låter det illa, är det bara att svälja

Punk Exempel på aktiva band -85: 
Ebba Grön,  Attentat, Nina Hagen, 
Tant Strul, Charta 77, Imperiet.

Attribut: Sliten läderjacka, favori-
bandet skrivet på. Säkerhetsnålar, 
slitna bandtröjor och  byxor, pales-
tinasjal, spretigt hår, eller tuppkam.

Synthpop
Exempel på aktiva band -85: 
Depeche Mode, Lustans Lakejer, 
Howard Jones, Alphaville, Daf, 
Duran Duran.

Attribut: Skjorta, hängslen, 
chockrosa och illgröna skosnören, 
hårband, tennisarmband, snedlugg.

Pop och Rock Exempel på aktiva band -85: 
Madonna, U2, Nik Kershaw, 
Limahl, A-ha, Pernilla Wahlgren, 
WHAM, Michael Jackson.

Attribut: På något vis mest normal, 
men lånar friskt från andra stilar. 
Ryggmärken, neonfärger, pins och 
scarfsar går hem. 

Exempel på aktiva band -85: 
Europe, Treat, Iron Maiden, Judas 
Priest, Scorpions, Twisted Sister, 
Marillion.

Attribut: Trasiga jeans, bandtröjor, 
pins, tygmärken, armlösa tshirts 
(avklippta), scarf, pudelfrisyr (gärna 
med kort lugg).



1985 var året då Gorbatjov blev ny partichef för Sovjetu-
nionen. Ronald Reagan var president i USA och Live-Aid skulle 
gå av stapeln. Läsk köpte man i back, folk hyrde moviebox och 
reklamen innan bion var lite spännande att titta på.

Vi hade två tvkanaler på den här tiden och det skulle dröja 
ytterligare två år innan vi drabbades av reklamtv. Kanske att 
världen var lite oskyldigare då, på tiden innan internet och mo-
biltelefoner var allmängods.

Den 20:e Januari svärs Ronald Reagan in för sin andra presi-
dentperiod.

Den 9:e Mars blir Anders ”Lillen” Eklund europamästare i 
tungviktsboxning. Svensk media hyllar honom som blivande 
världsmästare.

Den 11:e Mars blir Michail Gorbatjov ny partichef för Sov-
jetunionen. Det skrivs mycket i tidningarna om kalla kriget och 
atomvapenhotet. Detta har diskuterats till leda i skolan.

Den 1:a April förklarar Sveriges generalkonsul och San Marino 
officiellt fred. Detta sedan man ”glömt” att sluta fred vid Wien-
kongressen 1814.

Den 13:e April Uppmärksammas nazismen i Sverige sedan en 
liten grupp nazister jagats på flykt vid ett möte i Växjö. Årets 
bild 1985 tas då, på en äldre kvinna som slår en skinskalle i hu-
vudet bakifrån med sin handväska.  Media och politker dekla-
rerar högljutt att extremhögern i Sverige bara är ett skämt och 
aldrig kommer att kunna påverka svensk politik.

Den 2:a Maj går 20.000 svenska statstjänstemän inom TCO-S i 
strejk.  Dagen efter lockoutar arbetsgivaren 80 000 arbetstagare 

inom TCO-S. Med följd att Skolor, postkontor medmera stängs 
under ett par veckor. Flera skolor samlar sina elever i gymnas-
tiksalen utan undervisning under de lektioner som
det inte finns lärare till. Massor av elevråd uppmuntrar till
”stödstrejker” för lärarna, dvs att stanna hemma.

I mitten av Maj är det värmebölja i nästan hela Sverige. Tidigare 
under våren har Grekland det så varmt att 600+ svaga avlider.

Greenpeace och WWF är mycket aktuella i skolan med infor-
mation och seminarier. De engagerade skaffar organisationernas 
buttar och pins.

Den 29:e Maj är det europakupfinal I fotboll mellan Juventus 
och Liverpool I Belgien. Innan matchstart stormar fotbollshuli-
ganer varandra och en vägg kollapsar. 39 dör 600+ skadas. Trots 
detta sätts matchen igång och spelas medan huliganer och polis 
fortfarande slåss på läktarna

I Juni pratas det mycket i media inför Live Aid som ska hållas i 
Juli. Alt fokus är plötsligt på Afrika och skolorna har spontanin-
samlingar av pant och anordnar loppisar för att ge till Afrika.


